MAGIJA

Bateliai talismanai
Nuotrauka iš asmeninio archyvo

ir Pelenės
stebuklo paslaptys
Prisiminus pasaką apie Pelenę atmintyje pirmiausia iškyla miniatiūrinė
stiklo kurpaitė, kurios dėka likimo nuskriausta mergaitė virsta princese. Filosofijos daktarė, raganė Jelena Simonova pasakoja, kad
ir šiandien batelio talismanas turi magiškų galių, ir pataria, kokią
avalynę rinktis, norint pasiekti savo tikslų.

Kokiose pasakose minimi bateliai talismanai?
Batelio arba kurpaitės simbolis figūruoja įvairių
tautų liaudies folklore ir neretai būtent batelio
tinkamumas lemiamu momentu lemia moterų
laimę, pavyzdžiui, žymaus Charleso Perraulto
liaudies pasakos motyvais parašytoje „Pelenėje“. Įdomu tai, kad batelis kaip savotiškas talismanas, atveriantis duris į laimingą gyvenimą,
užfiksuotas netgi geografiškai viena nuo kitos
nutolusių tautų folklore ir minimas net egiptiečių papirusuose. Pagal pastarąjį siužetą, mergina, kuri buvo pagrobta piratų ir papuolė į vergiją, sulaukė šeimininko dovanos – paauksuotų
sandalų. Kartą, kol mergina maudėsi upėje, sakalas (dievas Horas) pagrobė vieną sandalą ir
nunešė jį faraonui. Jis buvo išties miniatiūrinis,
kaip ir batelis kur kas vėliau atsiradusioje „Pelenės“ versijoje. Faraonas tučtuojau norėjo pamatyti tokios neįtikėtinai mažos pėdutės savininkę
ir paskelbė paiešką, o radęs merginą, iš kurios
šis sandalas buvo pagrobtas, ją įsimylėjo ir vedė.
Batelio unikalumas, jo priklausymas vienintelei
savininkei ir netinkamumas kitai rodo merginos
išskirtinumą, kurį dažniausiai sudaro ne išvaizda, bet itin patrauklus žmogiškų savybių rinki-

Įdomu

• Aukštakulnius renkasi ryškios asmenybės,
kurioms patinka būti dėmesio centre.
• Grubius kareiviškus arba baikerių stiliaus
batus mėgsta santūrios ir šiek tiek egocentriškos moterys.
• Avalynę lygiais padais dievina mielos, draugiškos, bet šiek tiek nuobodžios asmenybės.
• Pirmenybę sportinei avalynei teikia draugiškos ir kūrybingos moterys.
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nys, dėl kurių mergina pasakos pabaigoje apdovanojama asmenine laime.
Ar batelio pakabutis gali būti savotiškas talismanas?
Batelis arba kurpaitė, kaip moteriškas talismanas, itin populiarus ir mūsų dienomis.
Batelio motyvas figūruoja kuriant papuošalus
ir rakto pakabučius.
Tam tikrais atvejais
mažytis batelio pakabutis inkrustuojamas Svarovskio
kristalais, cirkoniais,
netgi deimantais arba
tiesiog nudažomas kokia nors spalva. Kuriant
šį talismaną neretai dominuoja aukštakulnio
batelio modelis, virtęs
moteriškumo simboliu. Tikima, kad bateliai
talismanai pritrauks į
merginos gyvenimą garsios pasakos siužete aprašytą transformaciją ir vieną
dieną, virtusi princese, ji sutiks savo princą. Nereikėtų pamiršti, kad nors laimingo gyvenimo pradžia pasakoje siejama
su stebuklingomis batelių talismanų galiomis, visgi juos mergina dovanų gauna už gerą širdį ir norą visiems padėti.

2016/6 Būrėja 40

Kokie yra mūsų dienų bateliai talismanai ir
kaip veikia moterų kasdienybę?
Avalynė daro didžiulę įtaką moterų fizinei ir psichinei savijautai. Todėl mūsų dienomis nemažai moterų, siekdamos patogumo, kasdien avi
sportbačius, kedus ir kitokią patogią avalynę.
Vis dėlto šis pasirinkimas teisingas tik sportuojant arba laiką leidžiant gamtoje. Iš tiesų bateliai
talismanai gali figūruoti moters gyvenime ne tik
kaip pakabučiai. Kasdien avimi bateliai taip pat
yra savotiški talismanai arba, priešingai, kenkia. Tam, kad bateliai virstų talismanu, jie iš tiesų turi atrodyti kuo moteriškiau ir prabangiau.
Todėl nenuostabu, kad būtent patogūs aukštakulniai bateliai gana smailiais kulnais veikia efektyviausiai. Jie maksimaliai atskleidžia moteriškumą, vizualiai sumažina pėdas, sukuria lengvumo
ir grakštumo įspūdį. Gražūs, itin moteriški bateliai savotiškai pakoreguoja moters judesius,
manieras, netgi elgesį. Dar daugiau, aukštakulniai, pabrėždami moteriškumą, išprovokuoja ir
tam tikras aplinkinių psichologines reakcijas. Moteriškumu spinduliuojančiai
moteriai aplinkiniai, ypač vyrai, nenori ką nors užkrauti, priešingai, ja
rūpinasi, t. y. atidaro duris, pralei-

džia į priekį ir pan. Jeigu dėl specifinio dailiosios
lyties atstovės gyvenimo būdo aukštakulniai arba kitokio modelio itin moteriški bateliai kasdien jai nepriimtini, patartina turėti tokius batelius talismanus bent išskirtinėms progoms. Jie
gali būti be dekoracijų arba pačios moters papuošti gėlių, drugelių motyvais, smulkiais mineralų gabaliukais, karoliukais ir kitais moteriškumą bei lengvumą pabrėžiančiais elementais.
Magiškam poveikiui sustiprinti į batelius barstoma džiovintų rožių žiedlapių, levandų, pipirmėčių, jazminų žiedų.
Kokių spalvų batelius rinktis, siekiant tam tikro jų poveikio?
Stipriausia energija pasižymi raudonos spalvos
aukštakulniai. Juos avėdama moteris tiesiog
magiškai traukia aplinkinių žvilgsnius, dėmesį
ir sėkmę. Juodi aukštakulniai gali atlikti daug
funkcijų, mat juoda spalva turi daug atspalvių
ir skirtingos medžiagos bei tekstūros juos skirtingai atskleidžia. Dažniausiai rafinuoti, vizualiai lengvi juodos spalvos aukštakulniai sukuria moters elegancijos ir paslaptingumo aurą.
Rožiniai bateliai atskleidžia merginos lėliškumą ir sužadina aplinkinių norą ją globoti. Balti bateliai rodo moters polinkį bendrauti ir palaikyti šiltus santykius su
aplinkiniais. Visų žemės atspalvių bateliai talismanai
sustiprina moters ryšį su
žeme, harmonizuoja jos
santykį su aplinkiniu
pasauliu ir pačia savimi. Manoma, kad sidabro, aukso spalvų bei žėrintys
bateliai sukuria stebuklų aurą. Taip pat talismano galių įgyja
tie bateliai, kuriuos
avint moters gyvenime įvyko kažkas gražaus ir ypatingo, pavyzdžiui, susipažino su
mylimu žmogumi.
Aistė Sakalauskienė

Avalynė pagal horoskopą

Avinams labiausiai tinka lygiapadžiai
sportiniai bateliai arba espadrilės. Šio
ženklo atstovės vertina patogumą.
Avalynė gali būti puošta metalinėmis
detalėmis.
Jaučiams svarbiausia – praktiškumas.
Mėgstančioms eleganciją rekomenduojama avėti batelius uždarais priekiais ir
aukštomis pakulnėmis arba aukštakulnius su platformomis.
Dvynių atstovės pirmenybę teikia elegantiškai avalynei, todėl geriausiai jaučiasi avėdamos batelius 10 cm pakulnėmis arba dailias balerinukes.
Vėžiai batelius renkasi pagal nuotaiką,
tad jų spintoje gausu įvairiausių modelių.
Pirmenybę teikia klasikiniams bateliams
žemomis arba vidutinėmis pakulnėmis.
Liūtai mėgsta išsiskirti. Šio ženklo atstovėms itin tinka turkio spalvos avalynė
aukštais kulnais arba raudonos zomšinės
basutės su platformomis.
Mergelėms puikiausiai tinka dėmesio
neprikaustantys elegantiški bateliai.
Svarstyklėms labiausiai tinka elegantiška avalynė smailiais kulniukais,
gėlių raštai arba suvarstomi bateliai. Taip pat dažnai renkasi prabanga
tviskančią avalynę.
Skorpionai pirmenybę teikia seksualiems bateliams ir sodrioms spalvoms.
Šauliams svarbiausia – komfortas. Patinka ryškiaspalviai, žaismingų raštų
sportiniai bateliai, tačiau esant progai
mielai dabinasi elegantiška avalyne.
Ožiaragiai vertina klasiką ir kokybę. Labiausiai tinka odiniai ir žemiškų
spalvų batai.
Vandenio ženklo atstovės mėgsta avalynę aukštomis pakulnėmis su dirželiais.
Gali būti puošta blizgiomis detalėmis,
kniedėmis ir pan.
Žuvys dievina romantiško stiliaus sidabro arba aukso spalvos avalynę. Ji gali būti puošta kristalais arba įdomiomis
žvilgančiomis detalėmis.
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